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Rapporter:

Davidsson har träffat Christer Larsson och Maria Björkqvist för en första
diskussion om detta.
På GUN har vi äntligen klubbat igenom ett samverkansavtal mellan CM och
GUN där vi kommer att få en årlig summa pengar till kåren till ex
novischverksamhet, examensceremonier mm. Denna summa kommer inte att
behöva kvittoredovisas och inte heller behöver vi äska pengar från alla
programnämnder. Samtliga parter är nöjda med detta.

Bilaga 1. Meddelanden
Presidiet informerar om föreningens verksamhet i och med COVID-19.

Bilaga 2. Presidierapport

Vi har haft två CM-STYM sen senast.

Ordförande Ebba Wallström
Hej underbara FUM!

Inom MF har jag fortsatt arbetet med att revidera vårt åsiktsprogram. Planen
är att ni ska få ta del av det på nästa FUM.

De senaste veckorna har präglats av covid-19 och därmed är min rapport
kanske lite luddig. Ber om ursäkt i förväg.

Sist men ABSOLUT inte minst har covid-19-pandemin tagit upp mycket
arbetstid och kraft från presidiet. Jag sitter i fakultetens beredskapsgrupp
tillsammans med VÅVS ordförande Jonathan där mycket av tiden har gått åt
till just krishantering både innan och efter LUs övergång till
distansundervisning. Jag och Ella kommer att rapportera mer på sittande
möte vad som gäller MFs verksamhet i och med COVID-19.

På LUS-nivå har jag varit på OK. Har även jobbat en del med kvalitetsinlagan
från studenterna på LUS. I skrivande stund väljer vi nytt LUS-presidium idag
vilket är spännande.
På fakulteten har jag varit på fakultetsledningsmöte, ALF-GU, GUN, MFS,
utbildningsdimensionering och på senare tid även många möten med
“beredskapsgruppen”, en krishanteringsgrupp på Medfak.
Jag har även varit på interna kvalitetsdialoger under två eftermiddagar med
samtliga programnämnder. Det gick ändå helt okej, men jag tyckte det var
svårt att veta vilken nivå jag skulle lägga mig på och hur upplägget såg ut då
jag aldrig gjort detta innan.

Vice ordförande Ella Nygren
Hallå alla FUMisar!
Tiden sedan förra FUM har varit lite av en berg-och-dalbana.
Första tiden så arbetade vi utifrån tesen att MFs verksamhet skulle fortgå som
vanligt, och jag fortsatte planeringen med Toddy som vanligt. Vi släppte
biljetter, och sålde slut! I samband med att rektorn fattade beslutet om att
skifta till digital undervisning fick vi tyvärr ta beslutet att stänga ner Festen för
att begränsa smittspridningen. Vi har dock änsålänge valt att behålla
dagsaktiviteterna. Detta kan komma att bli något av ett ekonomiskt slag för

Angående Forum Medicum har det nu skett framsteg. I mitten av april
kommer vi få ett förslag på nytt hyresavtal. Detta ska skrivas under (om
dekanen och fakultetsstyrelsen tycker det är bra) i slutet av april. Den 2/5
förväntas bygget påbörjas och FM förväntas vara färdigt i maj 2023. Jag
informerar när jag vet mer.
En ny ordförande ska utses för examinationskommittén PNL, jag och Henrik
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föreningen men jag gör mitt bästa nu för att påverkan ska bli så liten som
möjligt.

Bilaga 4. Styrelserapport

Vi har också valt att ställa in den löpande sociala verksamheten tills vidare,
och i samråd med BUR ställt in Biobollen. Planen för Med-SM är att vi
avvaktar till i slutet på månaden och ser hur läget utvecklar sig.

Utbildningsansvarig Kristina Bergsten
❏ Har haft ytterligare ett möte angående revidering av
Åsiktsprogrammet.
❏ Har ordnat med all marknadsföring av Magnus Blix,
Mästerföreläsningen och Mäster på Facebook genom att schemalägga
inlägg.
❏ Har haft kontakt med IT-förmannen angående affischer för
Mästerföreläsningen och ett inlägg på hemsidan med fullständiga
riktlinjer för Mäster.
❏ Har skrivit och skickat ut kallelse och dagordning inför USU3. Har
även haft kontakt med studentombudet, som planerades närvara på
mötet.
❏ Har dessvärre fått ställa in USU3 p.g.a lågt deltagarantal och rådande
situation med Covid-19.
❏ Har börjat skriva ett infomail till alla USU-medlemmar med
information om bl.a. Mäster, årets kursombud och Magnus Blix.
❏ Har hållit i kursombudsutbildning på StorMUR.
❏ Har bokat in tid för kursombudsutbildning med LAUR och BUR.
❏ Haft kontakt med valberedning och funnits tillgänglig för frågor av
intresserade kandidater. Har även skrivit förslag på postspecifika
frågor till kommande intervjuer.
❏ Har varit på FUM7 och där presenterat förslaget på de nya
riktlinjerna för utmärkelsen “Årets Mäster”.
❏ Har förberett dagens protokoll.

Förutom det så har överrenskommelsen mellan kåren och GUN gått igenom,
vilket jag tror kommer att förenkla äskansprocessen, men också budgetering
mycket i framtiden, så det är vi glada för!
Jag har också beställt namnskyltar och profilprodukter som nu kommit till
expen. Och som jag nämnde förra gången har jag också skickat in vår
restaurangrapport.
Vidare har vi haft 2 st CM STYM där vi har diskuterat
omorganisationsförslaget, vilket vi valde att inte gå vidare med. Vi har också
godkänt ändringarna som ni föreslog gällande riktlinjerna för
ekonomihantering

Bilaga 3. Ekonomisk rapport
Föredragande: Vice ordförande Ella
Se bifogad resultatrapport från Visma EkonomiÖversikt. Tänk på när ni kikar
på den att vi har ett Kårstöd på ca 175 000 kr som kommit nyligen som inte
hunnit komma in o bokföringssystemet, Där är också väldigt mycket intäkter
och utgifter från Toddyfesten som är beräknade utifrån att vi genomför
festen, vilket gör det lite missvisande. Trots detta går föreningen 100 000 kr
över budget, och 275 000 om man räknar med kårstödet. Se bilaga 3a.

Socialt ansvarig Alexander Andersson
Hej FUM! Sedan sist har jag:
❏ Haft individuella utvärderingsmöte med novischgeneralerna om
vårens novischperiod

Gällande Partus och Novischeriet får jag tyvärr skjuta upp rapporten till nästa
FUM på grund av COVID-situationen
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❏ Varit på möte med LiL och presenterat styrelsens förslag till Stig
Radners Resestipendium
❏ Per mail informerat de som inte mottog Stig Radner om detta

Bilaga 6. Rapport LUS
LUS, Lunds Universitets Studentkårer, är ett samarbetsorgan för alla kårer vid Lunds
Universitet som arbetar tillsammans mot den centrala nivån på universitetet.

Kommunikationsansvarig: Erik Bolkéus
❏ Gjort en ny poster angående ansökningsperioden till styrelsen
❏ Uppdaterat hemsidan kring styrelseposternas beskrivningar och
vakantsättning
❏ Formulerat motivationstexter för handlingsplan angående
Coronaviruset
❏ Hjälpt Corofotograferna att förbereda inför Dies Toddy Magna
❏ Börjat ta fram riktlinjer för MF:s instagramanvändning. Fortsatt
arbete

På OK har vi pratat om det breda universitetet. Vi har även som vanligt
diskuterat SVS-frågan. Den 19/3 kommer ett nytt presidium att utses på
tinget och det ska såklart bli väldigt spännande. Rektorsprocessen är igång
och en av de som ska intervjuas för posten är vår egen dekan Erik Renström.
Pga Corona är dock dessa intervjuer för tillfället pausade.
Kårerna har också skrivit ett informationsbrev angående corona och om vad
kårerna och universitetet faktiskt gör. Detta då det har varit vissa kåraktiva
som blivit påhoppade och indirekt hotade av andra studenter pga att de
känner att vi gör för lite. Vi hoppas att detta kan lugna studenterna mer.

Studenthälsoansvarig: Emma Passad
❏ Gått SSO-utbildningen
❏ Mailat klins nya SSO:r
❏ Varit i kontakt med Studentombudet angående de nya SSO:rna
❏ Varit på NJOL
❏ Varit på FUM
❏ Förberett inför USU

Bilaga 7. Rapport studentlund
Föredragande: Vice ordförande Ella
Inget att rapportera.

Bilaga 5. Rapport Corpus Medicum
Corpus Medicum är det samarbete mellan sektionerna MF, VÅVS och SSGI som
formellt utgör kår vid Medicinska fakulteten.
Vi har godkänt ett förslag för de olika forumkonstellationerna under CM samt
godkänt de nya riktlinjerna för CMs ekonomihantering och skickat ut dem till
FUM. En tråkig nyhet är att Jesper, ordförande för SSGI, har tagit paus från
sitt ordförandeuppdrag. Hans vice ordförande Amelie ersätter honom nu i
styrelsen för CM.
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Bilaga 9. Valärenden

Beslut:

Bilaga 9a. Valberedningens protokoll
Bilaga 9b. Valberedningens nomineringar kommer som sen bilaga
Bilaga 9c. Motkandidaturer kommer som sen bilaga

Bilaga 8. Mötesordning
Följande mötesordning föreslås.

Bilaga 9d. Vakanta poster
För närvarande är följande poster vakanta:

1. Valberedningen presenterar sin nominering till posten i fråga.
2. Medicinska Föreningens ordförande läser upp namnen på eventuella
inkomna motkandidater.
3. Om det finns flera kandidater till posten/poster inom samma
utskott/uppdrag lämnar alla rummet.
4. Kandidaterna kallas in, en åt gången, för intervju inför fullmäktige.
a) Är kandidaten i fråga valberedningens förslag läser ledamot ur
valberedningen upp nomineringstexten. Har kandidaten i fråga
motkandiderat läser Medicinska Föreningens ordförande upp den
inkomna motkandidaturtexten..
b) Kandidaten presenterar sig och svarar på fullmäktiges frågor.
Detta får ta högst 10 minuter per kandidat.
5. Diskussion om kandidaterna. Efter 15 minuter dras streck i debatten
om ingen yrkar på förlängd diskussion.
6. Önskar någon ledamot av fullmäktige vakantsätta och återremittera
posten till valberedningen trots kandidat(er) ska detta yrkas på.
7. Val sker genom acklamation (om ett alternativ) eller sluten votering
(om flera alternativ).
Fullmäktige kan besluta att fråga ut kandidaterna i grupp om antalet
kandidater till posterna inom ett utskott är färre eller samma som antalet
poster. Fullmäktige beslutar då även om den maximala tiden för detta. Om
antalet kandidater till en post är samma som, eller färre än, antalet tillgängliga
poster så kan fullmäktige besluta att hoppa över punkt 5 och istället gå direkt
till val.

Arbetsmarknadsansvarig, MF styrelse
Corpus Styrelseledamot (3s), MF
Administratörsnätverket
Brukargruppen för bibliotek och IKT (o)
Examinationskommittén PNM (2)
HMS-kommittén BMC (o + s)
HMS-kommittén CRC (o + s)
Huntingtoncentrum
Internationella kommittén PNR (Aud s)
Internationella kommittén PNR (Log o + Log s)
Ledamot CRC Husstyrelse
Ledningsgrupp klin PNL
Ledningsgrupp PNM (BiomedKand)
Ledningsgrupp PNM (BiomedMast)
Ledningsgrupp PNR (2 Log)
Ledningsgrupp PNR (Aud)
Lärarförslagsnämnden (s)
Neuronanocenter
PNL-ledamot (1s)
PNM-ledamot (BiomedMast s)
PNM-ledamot ( MPH s)
PNR-ledamot (Aud o+ Aud s)
Studiesociala kommittén PNR (Aud)
Studiesociala kommittén PNR (Log)
Styrelsen för Experimentell Medicinsk Vetenskap (EMV) (s)

Fullmäktige föreslås besluta
att fastslå ovanstående mötesordning för valärenden vid fullmäktige 8.
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Styrelsen för Institutionen för Kliniska Vetenskaper Lund (IKVL) (o + s)
Styrelsen för Institutionen för Kliniska Vetenskaper Malmö (IKVM) (o + s)
Styrelsen för Institutionen för labmedicin Lund (ILL) (o + s)
Styrelsen för Institutionen för Translationell medicin ITM (Malmö) (o + s)
CLU-ordförande (2)
JämU-ordförande
Körledare Ultraljud (2)
Malmömästare, Malmö Locus Utskottet (2)
Redaktör Sonden (2)
Övermarskalk
Seniorskollegieledamot (2)
LUS valberedning (s), tillsätts av Corpus Medicum
Fakultetens valberedning (s), tillsätts av Corpus Medicum

Jimmie Kristensson, vice dekan med ansvar för medarbetarskap och etik, har
kommit med ett erbjudande till Corpus Medicum om att starta upp något
sorts HBTQ-nätverk under kåren. För detta skulle vi som kår få upp till 50
000 kr. Finns det något vi skulle kunna göra? Har FUM några bra idéer?
Jimmie kommer och föredrar punkten.

12. Budget 20/21
Föredragande: Vice ordförande Ella
Jag har gjort ett utkast på budget inför 20/21 och vill gärna höra era tankar.
Se bilaga 12a.

Fullmäktige föreslås besluta
att återremittera alla poster som inte tillsattes på dagens möte till
valberedningen.

10. Proposition: Ekonomihantering Corpus Medicum
Föredragande: Vice ordförande Ella
Efter att FUM återremitterat riktlinjerna har vi nu tagit upp dokumentet än en
gång i CM-styrelsen och godkänt det. Se bilaga 10a och 10b
Fullmäktige föreslås besluta
att godkänna ekonomihanteringen för Corpus Medicum enligt bilaga 10b.

Diskussion:
11. HBTQ-nätverk
Föredragande: Ordförande Ebba/Vicedekan Jimmie Kristensson
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